Code

ั อขายผ่
่ คําสงซ
ื
บ ันทึกข้อตกลงเพิมเติมการสง
านระบบอินเทอร์เน็ต
ทําที บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
วันที..........................................................
บันทึกฉบับนี"ทําขึน
" ระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).................................................................
ซึงต่อไปนีใ" นบันทึกนีจ
" ะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ ายหนึง กับ บริษท
ั หล ักทร ัพย์ โนมูระ พ ัฒนสิน จําก ัด (มหาชน) ซึง
ต่อไปในบันทึกนีจ
" ะเรียกว่า “บริษ ัท” อีกฝ่ ายหนึง ทัง" สองฝ่ ายได ้ตกลงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี"
ข ้อ 1. ตามทีลูกค ้าซึงตกลงทําสัญญาต่อไปนี"ไว ้กับบริษัท
" ขายหลักทรัพย์เป็ นการทัวไปและบัญชีเดินสะพัด (ซึงต่อไปในบันทึกนี"
1.1 สัญญาตัง" ตัวแทนซือ
เรียกว่า “บัญชีเงินสด”)
" หลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพือการขายชอร์ต
1.2 บันทึกข ้อตกลงในการกู ้ยืมเงินเพือซือ
ในระบบ CREDIT BALANCE (ซึงต่อไปในบันทึกนีเ" รียกว่า “บัญชี CREDIT BALANCE”) (ถ ้าหากมี)
1.3 สัญญายืมและให ้ยืมหลักทรัพย์ (ซึงต่อไปนีใ" นบันทึกนีเ" รียกว่า “สัญญา SBL”) (ถ ้าหากมี)
" ขายหลัก ทรั พ ย์ใ นบัญ ชีเ งิน สด และ/หรือ ส่ง คํ า สังซือ
" ขายหลั ก ทรั พ ย์ห รือ
ลูก ค ้าตกลงจะส่ง คํ า สังซือ
" คืนหลักทรัพย์ทขายชอร์
ขายชอร์ตหรือซือ
ี
ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนายืม/คืนหลักทรัพย์
ในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาให ้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด โดยตกลงจะกระทํา
การดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต อีกวิธห
ี นึง ทัง" นี" ลูกค ้าตกลงให ้ถือว่าบันทึกข ้อตกลงฉบับนี"เป็ นส่วนหนึงของ
บัญชีเงินสด / บัญชี CREDIT BALANCE / สัญญา SBL
ข ้อ 2. เพือให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในข ้อ 1. บริษัทจะแจ ้งรหัสผู ้ใช ้ (User Name) และรหัสผ่าน
" ขายหลัก ทรั พ ย์ใ นบัญ ชีเ งินสด และ/หรือ ระบบการซือ
" ขาย
(Password) ให ้ลูก ค ้าสามารถเข ้าถึง ระบบการซือ
" คืนหลักทรัพย์ทขายชอร์
หลักทรัพย์หรือระบบขายชอร์ตหรือซือ
ี
ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ ระบบการ
ยืม-ให ้ยืมหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต และลูกค ้ารับทราบและตกลงทีจะเปลียนรหัสผ่าน (Password) ให ้เป็ น
ของตนเองขึน
" ใหม่และจะรับผิดชอบทีจะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนให ้ดี เพือป้ องกันไม่ให ้บุคคลอืน
สามารถใช ้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค ้าเข ้าถึงระบบต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ ตของบริษัท และข ้อมูลใน
บัญชีดงั กล่าวข ้างต ้นของลูกค ้าในระบบอินเทอร์เน็ ต ซึงอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค ้าและต่อบริษัท
" ขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด
" ขายหลักทรัพย์หรือส่ง
ข ้อ 3. ในการส่งคําสังซือ
และ/หรือส่งคําสังซือ
" คืนหลักทรัพย์ทขายชอร์
คําสังขายชอร์ตหรือซือ
ี
ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ การแสดงเจตนายืม/คืน
หลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE หรือ แสดงเจตนาให ้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ ต ลูกค ้าสามารถทราบผลของคําสังดังกล่าวทีส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตได ้ จากเครืองคอมพิวเตอร์ของ
ิ ธิจะไม่แจ ้งยืนยันคําสังซือ
" ขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์
ลูกค ้า หรือวิธก
ี ารอืนใดตามทีบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสท
กับลูกค ้า
นอกจากนี"ลก
ู ค ้าสามารถตรวจสอบข ้อมูลในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ ตของลูกค ้าได ้ตามทีบริษัทจัดทําไว ้บนทีอยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัท ลูกค ้าตกลงผูกพันตามคําสัง
หรือการกระทําใด ๆ ด ้วยวิธก
ี ารผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต และผลของคําสังหรือการกระทําดังกล่าวทีเกิดขึน
"
ในกรณีทลู
ี กค ้าแสดงเจตนายืมหรือให ้ยืมหลักทรัพย์ ให ้เป็ นดุลยพินจ
ิ ของบริษัท ในการพิจารณาว่าจะยืม
หรือไม่ให ้ยืมก็ได ้
ข ้อ 4. ลูกค ้าสามารถส่งคําสังขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบ
" ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตซึงฝากไว ้กับบริษัทและหลักทรัพย์อนของลู
อินเทอร์เน็ ต ได ้เฉพาะหลักทรัพย์ทลู
ี กค ้าซือ
ื
กค ้า
ึ กค ้าฝากอยู่กับบริษัทใน
ทีนํ ามาฝากไว ้เพีอขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต หากลูกค ้าประสงค์จะสังขายหลักทรัพย์ซงลู
ื" ขายหลักทรั พย์ประเภทอืน ลูกค ้ามีหน ้าทีต ้องโอนหลักทรั พย์นัน
บัญชีซอ
" เข ้าบัญชีนี"เป็ นการล่วงหน ้าก่อนการส่ง
คําสังขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต โดยลูกค ้าจะสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนั น
" ได ้ในวันทําการถัดไป
" ในบัญชีเงินสด และ/หรือ
ข ้อ 5. ในกรณีทลู
ี กค ้าประสงค์จะถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ทลู
ี กค ้าซือ
บัญชี CREDIT BALANCE หรือบัญชีอนใดที
ื
เปิ ดกับบริษัท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต ลูกค ้าจะต ้องแจ ้งความประสงค์ขอ
ถอนหรือโอน เงินหรือหลักทรัพย์ตามวิธก
ี ารทีบริษัทได ้จัดเตรียมไว ้บนทีอยู่เว็บไซท์ (Web Site) ของบริษัท หรือ
ตามวิธก
ี ารอืนใดทีบริษัทกําหนดและเห็นสมควร และให ้เป็ นดุลยพินจ
ิ ของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให ้ถอนหรือ
ไม่ให ้ถอนหรือให ้โอนหรือไม่ให ้โอนก็ได ้

บันทึกข้อตกลงส่ งคําสังผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Cash, Credit BL, SBL

Page 1 of 2

29/12/2010

ข ้อ 6. ลูกค ้ารับทราบหน ้าทีของตนทีจะต ้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนเป็ นความลับมิให ้ผู ้ใด
"
ล่วงรู ้ หากมีผู ้ใดนํ ารหัสผ่าน (Password) ของลูกค ้าไปใช ้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเองทัง" สิน
ข ้อ 7. ลูกค ้ารับทราบความเสียงทีอาจเกิดขึน
" หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค ้าหรือของบริษัท
หรือของตลาดหลักทรัพย์ทใช
ี ้ในการส่งคําสังหรือรับคําสังผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตเกิดขัดข ้องทําให ้การส่งคําสังและ
รับคําสังไม่สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึน
" ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณีทลู
ี กค ้าไม่สามารถส่งคําสังหรือกระทําการใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตหรือกรณีทอุ
ี ปกรณ์หรือระบบ
" ขายหรือ ขายชอร์ตหลักทรั พย์หรือซือ
" คืนหลักทรั พย์ท ี
คอมพิวเตอร์ของลูกค ้าขัดข ้อง ลูกค ้าสามารถส่งคําสังซือ
ขายชอร์ตหรือการแสดงเจตนายืม/คืน หรือแสดงเจตนาให ้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ ทางโทรศัพท์มายังเจ ้าหน ้าทีผู ้
ได ้รับมอบหมายของบริษัทได ้ ซึงเมือบริษัทดําเนินการตามคําสังให ้แก่ลก
ู ค ้าแล ้ว บริษัทจะแจ ้งผลคําสังดังกล่าว
ตามวิธอ
ี นใดตามที
ื
บริษัทเห็นสมควร
ข ้อ 8. ลูกค ้ารับทราบและเข ้าใจถึงความเสียงในการส่งคําสังหรือการกระทําใด ๆ ด ้วยวิธก
ี ารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ ตดังกล่าว เช่น การสูญหายของข ้อมูลระหว่างทาง การส่งข ้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช ้า หรือไม่สามารถส่ง
ข ้อมูลได ้ และการผิดพลาดและคลาดเคลือนของข ้อมูลทีได ้รับเนืองจากข ้อจํากัดในการใช ้อินเทอร์เน็ ต
" ขายหลักทรัพย์ทปรากฏบนที
ข ้อ 9. ลูกค ้ารับทราบและเข ้าใจแล ้วว่า บทวิเคราะห์เกียวกับการซือ
ี
อยู่เว็บ
(Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ ตของบริษัทจัดทําขึน
" โดยอาศัยข ้อมูลทีจัดหามาจากแหล่งทีเชือ หรือควรเชือว่ามี
ความน่าเชือถือ และ/หรือถูกต ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยน
ื ยันและไม่รับรองถึงความครบถ ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต ้อง
ของข ้อมูลดังกล่าว และไม่ได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทปรากฏในบทวิ
ี
เคราะห์ดังกล่าว แม ้ว่า
ข ้อความดังกล่าวจะปรากฏข ้อความทีอาจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่นนั น
" ได ้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอา
ข ้อมูล ข ้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปทีปรากฏบนทีอยู่เว็บ (Web Site) นี"ไปใช ้ไม่วา่ กรณีใด ๆ บริษัทรวมทัง"
" หรือขายหลักทรัพย์
บริษัททีเกียวข ้อง ลูกค ้า ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทําการลงทุนใน หรือซือ
ทีปรากฏบนทีอยู่เว็บ (Web Site) ของบริษัทได ้ทุกเวลา ข ้อมูลและความเห็นทีปรากฏบนทีอยู่เว็บ (Web Site) นี"
" วน เสนอแนะ หรือจูงใจให ้ลงทุนใน หรือซือ
" หรือขายหลักทรัพย์ทปรากฏบนที
มิได ้ประสงค์จะชีช
ี
อยู่เว็บ (Web
Site) ของบริษัท และข ้อมูลอาจมีการแก ้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ลูกค ้าควรใช ้ดุลย
" หรือขายหลักทรัพย์
พินจ
ิ อย่างรอบคอบในการลงทุนใน หรือซือ
"
การลงทุนใน หรือซือ
หรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสียง ลูกค ้าควรทําความเข ้าใจอย่างถ่องแท ้ต่อ
ลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข ้อมูลของบริษัททีออกหลักทรัพย์ และข ้อมูลอืนใดทีเกียวข ้อง
" หรือขาย
ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน หรือซือ
หลักทรัพย์
ทัง" สองฝ่ ายต่างเข ้าใจข ้อความในบันทึกนีโ" ดยตลอดแล ้ว จึงได ้ลงลายมือชือไว ้เป็ นสําคัญต่อหน ้าพยาน ณ
วัน เดือน ปี ทีปรากฏข ้างต ้น

ตราประทับ
( ถ ้ามี )

ลงชือ ............................................................................... ลูกค ้า
(
)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ลงชือ ............................................................................... บริษัท
(
)

ลงชือ .............................................................................. พยาน
(
)

ลงชือ ............................................................................... พยาน
(
)
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